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Den Haag, 12 juni 2015
Betreft: Beursgang ABN Amro

Geachte heer/mevrouw,
De beursgang van ABN Amro betekent een nieuw begin voor één van Nederlands oudste en grootste
banken. Een nauwe betrokkenheid van de particuliere belegger is hierbij wenselijk en noodzakelijk.
De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wenst daarom in deze brief de visie van de particuliere
belegger op de beursgang van ABN Amro schriftelijk met u te delen.
Beursgang ABN Amro
De VEB is een groot voorstander van een beursgang van ABN Amro. Een belangrijke voorwaarde
voor een geslaagde beursgang is dat de interne risicobeheersingssystemen in orde zijn. Recentelijk
hebben zich echter een aantal incidenten bij de bank voorgedaan. Ook vraagt de VEB uw aandacht
voor de brief die de ABN Amro in februari 2015 ontving van de DNB waarin de toezichthouder
waarschuwde voor de gebrekkige controle van nevenfuncties en privébelangen en het ondermaatse
anti-corruptiebeleid van de bank. De VEB acht het daarom van groot belang dat potentiële
aandeelhouders in de prospectus goed geïnformeerd worden over hoe de bank om zal gaan met de
beheersing van risico’s. Zeker zo kort na de financiële crisis moeten tegenvallers, als in Dubai, koste
wat kost voorkomen worden. Het is de overheid en de beleggers, zowel particulier als institutioneel,
die de rekening zullen betalen indien zich in de toekomst een misstand voordoet.
Beschermingsconstructies
De VEB heeft kennisgenomen van de beschermingsconstructies die de Minister van Financiën wenst
in te voeren. De VEB heeft reeds gewezen op de invloed die deze constructies zullen hebben op de
introductieprijs. Slechts 14 procent van de beursgenoteerde ondernemingen maakt tegenwoordig nog
gebruik van certificering, welke in strijd is met de Code Tabaksblat. Aandeelhouders moeten te allen
tijde de mogelijkheid hebben om mee te beslissen over zaken die hun economisch belang raken.
Daarnaast is het van groot belang dat in de prospectus duidelijkheid wordt gegeven over hoe de Staat

invulling gaat geven aan haar rol als controlerende aandeelhouder en op welke termijn zij verder zal
terugtreden. ABN Amro zal immers met haar beursintroductie moeten concurreren met de reeds
aangekondigde beursintroductie van RBS om het kapitaal van institutionele beleggers. Een lagere
opbrengst als gevolg van de voorgestelde constructies zal ten koste gaan van de belastingbetaler.
De VEB had heel graag deze punten mondeling toegelicht maar is uiteraard met betrekking tot deze
voor financiële markten heel belangrijke beursgang altijd bereid eventuele vragen te beantwoorden en
haar standpunt te verduidelijken.
Hoogachtend,

Paul Koster
Directeur VEB

